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G. Benet Arbués 

 

LA ICONA “MONTAGNE” 
 

Els Maristes hem començat la preparació del segon centenari de l’Institut. Aquesta història 

va començar a La Valla-en-Gier, el 2 de gener del 1817. A l’inici de tot hi va haver el pare 

Marcel·lí Champagnat i dos joves de la regió: Jean-Marie Granjon i Jean-Baptiste Audras. Però 

el veritable protagonista d’aquests inicis i de la història que va seguir és l’Esperit Sant, que 

es va fer present en els ulls de Jean-Baptiste Montagne, jove moribund de Les Palais-Le 

Bessat, al departament de la Loire. 

 

Com a preparació dels dos-cents anys d’existència marista, el germà Emili, superior general 

de l’Institut, ens convida a prendre més consciència i a aprofundir en tres experiències 

fundadores que van impulsar el començament de l’Institut dels Germans Maristes. Són 

aquestes: la trobada del P. Champagnat amb el jove Jean-Baptiste Montagne, el santuari 

marià de la Fourvière (Lió) i La Valla-en-Gier, bressol de la congregació. 

 

Marcel·lí Champagnat, que feia poc que havia estat ordenat sacerdot, va ser nomenat vicari 

de la parròquia de La Valla. Va començar el seu ministeri el 15 d’agost de 1816. El nou vicari 

és jove, físicament fort, i està acostumat a les muntanyes del Pilat. En el seu poble natal, 

Rosey, al cantó de Marlhes, es va familiaritzar amb camins i senders muntanyencs, amb el 

clima dur de la regió. Des de la seva infantesa, la natura i el camp van formar part del seu 

entorn de vida. L’estil de vida i d’educació familiar, familiaritzada amb la trilogia de llibertat, 

igualtat i fraternitat, li van donar sensibilitat per tractar amb la gent senzilla i li van facilitar 

l’adaptació humana i pastoral a l’extensa parròquia a la qual va ser enviat pel cardenal 

Fesch, arquebisbe de Lió. 

 

El municipi de La Valla-en-Gier està situat al cor del Parc natural regional del Pilat. El nom 

primitiu des del seu origen al segle XI era Saint-Andéol la Valla. A partir del segle XVII va ser 

La Valla, i el gener del 1923 el Ministeri de l’Interior va oficialitzar el nom que ara té. La seva 

economia era senzilla, amb petits propietaris agrícoles i ramaders (cavalls, ases, cabres, 

vaques i ovelles). A aquests treballs cal afegir-hi l’explotació de fusta dels boscos, algunes 

mines i els comerciants d’especialitats variades. 

 

La parròquia de La Valla-en-Gier tenia 2.423 habitants, però amb prou feines uns 560 vivien 

al nucli urbà. Els quasi 2.000 restants es distribuïen en 64 llogarrets dispersos en un radi 

d’uns 11 km. La situació cultural corresponia a la d’una zona rural de pocs recursos. Encara 

que l’escola a França era obligatòria, gratuïta i laica des del desembre del 1793, aquesta 

possibilitat no es va poder realitzar als municipis petits que no tenien recursos per construir 

una escola i pagar el mestre. Les famílies de millor economia s’acontentaven amb la 

possibilitat que els oferien els mestres ambulants que passaven pels pobles. 

 

El novembre del 1804, el consell municipal decideix crear una escola i al·lega aquestes 

raons: «vistos els avantatges d’una escola primària per a la població i per a la nombrosa 

classe social d’indigents del municipi». I amb aquesta finalitat treu dels 700 francs del 

producte de les taxes (octroi) la quantitat de 100 francs per a l’escola primària (cf. Gérard 

Clerjon: La Valla-en-Gier. Histoire d’un village, p. 142). 

 

En aquest context geogràfic, social i cultural, Marcel·lí Champagnat comença el seu ministeri 

sacerdotal. El panorama material i moral de la parròquia no era gaire interessant. Però la 

situació no el va acovardir. Immediatament es va posar a treballar i a donar solucions 

adequades als problemes que se li plantejaven. Convençut que per fer el bé cal guanyar la 

confiança i l’estima de les persones, es va esforçar per estar a prop de tothom: avis i nens, 
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homes i dones, persones amb una bona economia i indigents. Va dedicar una atenció 

especial als malalts i als nens.  

 

El seu caràcter alegre, franc, bondadós i alhora noble va contribuir a aconseguir el que es 

proposava. Primer de tot va procurar conèixer la idiosincràsia dels veïns de La Valla, el seu 

caràcter, les seves qualitats, defectes i els abusos que es donaven a la parròquia. I després 

de conèixer bé tot això, es va confiar a Déu i va posar fil a l’agulla (cf. Vida de Marcelino José 

Benito Champagnat, ed. 1989, p. 40 i ss.). 

 

El lliurament incondicional a la parròquia no havia esborrat del seu esperit el projecte de 

fundar una societat de Germans dedicats a l’educació dels nens. La idea l’obsessionava en 

palpar la dura realitat i la ignorància que trobava en les seves visites als llogarrets, en les 

trobades amb la gent i en la catequesi. 

 

Així estaven les coses quan un esdeveniment providencial li va servir per resoldre les seves 

cavil·lacions i dubtes i el va impulsar a no retardar més la fundació dels Germans. 

 

El 28 d’octubre de 1816 el van cridar per confessar un nen malalt que vivia a Les Palais, 

llogarret de Le Bessat. Un bon caminant pot recórrer la distància des de La Valla en dues 

hores i quart. El biògraf del P. Champagnat és explícit i detallista en descriure aquest 

esdeveniment. En transcric un paràgraf: «El P. Champagnat, segons el seu costum, es va 

posar immediatament en camí. Abans de confessar el noi, li va fer algunes preguntes per 

saber si tenia les disposicions necessàries per rebre els sagraments. Però, ¡quina no fou la 

seva gran sorpresa quan va comprovar que ignorava els principals misteris i ni tan sols tenia 

noció de l’existència de Déu!» (p. 60). 

 

Va passar dues hores al costat del jove moribund suggerint-li actes d’amor a Déu. Però al 

mateix temps en el seu interior va sentir una forta commoció en trobar un jove d’aquesta 

edat en la més absoluta ignorància religiosa. Poc després, i abans de tornar a La Valla, va 

tornar a passar per la casa Montagne i li van dir que el jove havia mort.  

 

El camí de retorn tenia un fort pendent i passava entre boscos. Però, Marcel·lí, aliè a tot el 

que era exterior, caminava preocupat i sotragat per un doble sentiment: d’alegria per haver-

hi arribat a temps, però també de por i preocupació. En el seu interior es repetia a si mateix: 

«Quants nens es trobaran cada dia en la mateixa situació i correran els mateixos riscos per 

no tenir ningú que els ajudi a conèixer i estimar a Déu?». I la idea de fundar una societat de 

Germans dedicats a l’educació cristiana li va semblar tan clara que immediatament es va 

posar mans a l’obra. Va anar a trobar un bon noi de La Valla, Jean-Marie Granjon, per 

exposar-li els seus plans. Uns dies després, a l’església de Sant Pere a Saint-Chamond, feia 

el mateix amb el jove Jean-Baptiste Audras. 

 

Recordant les dates d’aquesta experiència del P. Champagnat, sorprèn la ràpida seqüència 

dels esdeveniments, les presses amb què actua. Va prendre possessió com a vicari de La 

Valla el 15 d’agost de 1816, festa de l’Assumpció de la Mare de Déu. El 28 d’octubre «el van 

cridar» des del llogarret de Les Palais. Això permet suposar que en poc més de dos mesos 

havia visitat bona part dels 64 llogarrets de la seva parròquia i que era conegut. Finalment, 

dos mesos més tard, el 2 gener de 1817, crea la primera comunitat marista. En aquest curt 

període de temps va exposar els seus projectes a dos joves, els va ajudar a decidir, va 

comprar una casa als afores de La Valla i ell mateix la va preparar perquè hi poguessin viure 

els dos primers germanets de Maria. Aleshores Marcel·lí tenia 27 anys i només feia cinc 

mesos que havia acabat la formació al seminari de Lió. 

 

La història posterior ha ajudat a conèixer alguns detalls del jove Jean-Baptiste Montagne. Al 

P. Champagnat li va semblar que el noi tenia uns dotze anys, però en realitat en tenia gairebé 

disset. Probablement la malaltia o el treball pesat a les mines o fàbriques de Saint-Étienne 
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l’havien afeblit tant que el P. Champagnat no va aconseguir tenir una idea clara de la seva 

edat. 

 

Avui només queden vestigis de la casa Montagne i dues plaques commemoratives. La gent 

de Le Bessat coneix aquest esdeveniment. Tres vegades n’he rebut informació. A l’església 

de Le Bessat hi ha un altar lateral que data del 1958 i recull aquesta experiència vital de 

sant Marcel·lí. El baix relleu mostra la trobada del jove amb el sacerdot. 

 

Els Germans Maristes som conscients de l’impacte que això va suposar en el nostre origen. 

Per a nosaltres no és només un record bonic i nostàlgic. És una icona, una fita de referència 

que ens estimula a veure, a mirar i a contemplar els joves amb mirada d’evangeli, conscients 

que si «Marcel·lí ens va somiar en els ulls d’un noi agonitzant», avui l’Esperit Sant ens parla i 

ens mostra nous camins en els ulls dels nens i dels joves. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


